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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Kodumajapidamised moodustavad 2010. aasta seisuga kogu maailma energiatarbimisest 

27%, mis on märkimisväärne osa. Et vähendada kodumajapidamistes tarbitava 

energiahulga osakaalu, peaksid pereelamud olema energiasäästlikumad. Käesolevas töös 

uuriti erinevaid energiatõhusaid ehitisi ning leiti, et tarbija seisukohast on parimaks 

variandiks nullenergiahoone ning selle nõuete saavutamine on võimalik ka põhjamaistes 

tingimustes. Antud töös vaadeldud pereelamu vastab küll hetkel kehtivatele 

energiatõhususe miinimumnõuetele, kuid samas kulub elektriarvetele, võrreldes Eesti 

keskmise majapidamisega, küllaltki suur summa. Töö tulemusena leiti, et energiasäästule 

tuleks pöörata suuremat tähelepanu alustades standby tarbijate hulga vähendamisega ja 

praeguse valguslahenduse vahetamisega LED-lampide vastu. Samuti leiti, et 

maasoojuspump oleks küll suurepärane lahendus energiakulude vähendamiseks, kuid antud 

hoones ei ole suure töömahu tõttu selle paigaldamine mõistlik. Hoone elektrienergiaga 

varustamiseks tuleks ehitada 8 kW päikesepaneelide süsteem, mis tagaks hoone aastase 

elektrienergia tarbimise ning mille tasuvusaeg oleks 15 aastat. 
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ABSTRACT 
 

In 2010 households formed 27% of world energy consumption, which is a significant part. 

To reduce the amount of energy consumed, residential buildings should be more energy 

efficient. For this paper, different energy efficient buildings were studied and it was found 

out that the best option for the consumer is a zero-energy building, which requirements can 

be achieved even in Nordic conditions. The observed residential building corresponds to 

the current energy efficiency minimum requirements; however, compared to the average 

Estonian household, the electricity bills are quite significant. The result of study is that 

energy saving should be paid more attention to, starting from reducing the number of 

standby power consumers and replacing the current lightning solution with LED-lamps. It 

was also found out that geothermal heat pump would be a great solution for reducing 

energy costs but in this building it does not make sense because of the high workload due 

to the installation. For supplying electric power, an 8 kW solar cell system should be 

installed, which produces the annual electricity consumption and which payback period is 

15 years. 

  



4 

 

 

 

SISUKORD 

TÄHISED JA LÜHENDID ................................................................................................... 6 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 7 

1. ENERGIATARBIMINE ................................................................................................... 8 

1.1. Energiatarbimine maailmas ........................................................................................ 8 

1.2. Energiatarbimine Eestis .............................................................................................. 9 

1.3. Energiatarbimine kodumajapidamistes..................................................................... 10 

2. HOONETE ENERGIATÕHUSUS ................................................................................. 14 

2.1. Hoonete liigitus ........................................................................................................ 14 

2.2. Ehitiste energiatõhusus ............................................................................................. 15 

2.3. Energiatõhusate ehitiste energiakasutuse tüübid ...................................................... 16 

2.3.1. Passiivmaja ........................................................................................................ 16 

2.3.2. Madalenergiahoone ........................................................................................... 18 

2.3.3. Liginullenergiahoone ......................................................................................... 18 

2.3.4. Netonullenergiahoone ........................................................................................ 19 

3. PEREELAMU ENERGIAKASUTUSE ANALÜÜSI METOODIKA ........................... 20 

3.1. Pereelamu iseloomustus ........................................................................................... 20 

3.2. Analüüsi vajadus ja eesmärk .................................................................................... 22 

3.3. Andmete kogumise meetodid ................................................................................... 22 

4. UURITAV PEREELAMU .............................................................................................. 24 

4.1. Elektrienergia tarbimine ........................................................................................... 24 

4.2. Soojusenergia tarbimine ........................................................................................... 26 

4.3. Elamu energiatarbimise analüüs ja tulemused.......................................................... 27 

5. UURITAVA ELAMU ENERGIASÄÄSTU VÕIMALUSED ....................................... 29 

5.1. Standby tarbijad ........................................................................................................ 29 

5.2. Soojusenergia maasoojuspumba abil ........................................................................ 30 

5.3. Hoone elektrienergia säästmine valgustuse arvelt .................................................... 31 

5.4. Elektrienergia päikesepaneelidega ........................................................................... 32 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 34 

KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................. 36 

SUMMARY ........................................................................................................................ 38 



5 

 

LISAD ................................................................................................................................. 40 

Lisa 1. Hoone esimese korruse asendiplaan .................................................................... 41 

Lisa 2. Hoone teise korruse asendiplaan ......................................................................... 42 

Lisa 3. Energiamõõtja Profitec KD 202 .......................................................................... 43 

  



6 

 

 

 

TÄHISED JA LÜHENDID 

 

d  - materjali paksus m 

Eel  - aasta jooksul tarbitud elektrienergia hulk 

Ekask  - kase energiasisaldus 30 % juures ühe ruummeetri kohta kWh 

ETA  - energiatõhususarv  
kWh

m2∙a
 

LED   - light-emitting diod ehk valgusdioodlamp 

Mtõe  - õli ekvivalent miljonites tonnides 

Q1  - elektrienergiakulu aastas ruutmeetri kohta kWh 

Q2  - soojusenergia kulu aastas ruutmeetri kohta kWh 

Qa  - soojusenergia kulu aastas kWh 

R   - materjali soojustakistus 
m2∙K

W
 

S  - hoone pindala m
2 

TJ  - tarbitud energia teradžaulides 

U  - soojusläbikanne 
W

m2∙K
 

T  - halupuu ruummeetrite kogus 

λ  - materjali soojusjuhtivustegur 
W

m2∙K
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SISSEJUHATUS 

 

Maailmas üha enam kasvav energianõudlus on tihedas seoses suureneva õhusaastega ning 

maavarade vähenemisega. Seetõttu on aktuaalseks teemaks taastuvenergiaallikatest saadav 

energia ning energiatõhusad kodulahendused. Käesoleva töö põhirõhk on suunatud 

pereelamu energiakasutuse uurimisele. Uuritav pereelamu on ehitatud aastatel 1998-2004, 

mil energiasäästlikkus ei olnud prioriteediks. Küll on energiasäästmine ja 

taastuvenergiaallikate kasutamine aktuaalne teema praegusel ajal, mil elektrienergia 

kallineb ning alternatiivenergia tootmine on kättesaadavam ka tavatarbijale. Lisaks on 

arenenud soojustustehnikad ning väikeelamutele on olemas mitmeid säästlikuid 

energialahendusi. Sellest tulenevalt käsitletakse töö esimeses pooles passiivmaja, 

madalenergiahoone, liginullenergiahoone ja nullenergiahoone energiatarbimist väikeelamu 

kontekstis, et anda aimu, millised võiksid olla energiasäästliku pereelamu erinevad 

variandid.  Töö esimeses osas vaadeldakse lisaks energiakasutust maailmas ja Eestis ning 

analüüsitakse kodumajapidamiste energiatarbimist.  

 

Töö teises pooles vaadeldavas pereelamus ei ole siiani kasutusele võetud  ühtegi töö 

esimeses pooles kirjeldatud energiasäästu viisi, seega analüüsitakse selle üldist 

energiatarbimist võrreldes Eesti keskmine majapidamisega ning püütakse üles leida 

suurimad energiatarbijad. Antud töö eesmärgiks on määratleda uuritavas pereelamus 

praegune energiakulu, võrrelda seda energiasäästlikumate pereelamu variantidega ning 

leida reaalsed lahendused energiakulu vähendamiseks. Peamisteks uurimisküsimusteks olid 

päikesepaneelide ja maasoojuspumba paigaldamise tasuvus, valgustuslahenduse 

vahetamine LED-lahenduse vastu ning hoones olevate standby seadmete hulk. 

 

Töö eesmärgi täitmiseks tutvus antud töö autor Euroopa parlamendi direktiividega, Eesti 

Vabariigi seadustega, erinevate teadusartiklitega energia kasutamisest ja energiatõhusate 

hoonete liikidest ning uuritava objekti andmetega. Andmete kogumiseks kasutati uuritava 

pereelamu originaalmajaplaane, 2014. aasta igakuiseid elektriarveid ning mõõdeti eraldi 

erinevate seadmete energiatarbimist. 
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1. ENERGIATARBIMINE 

 

1.1. Energiatarbimine maailmas 

 

Euroopas kasutavad ehitised ligi pool kogu Euroopa energiatarbimisest ja tulevikus kasvab 

see protsent kogu maailmas veelgi [1]. Kui 2010. aastal oli ehitiste energiatarbimine 2790 

Mtõe, siis 2050. aastaks arvatakse, et see ületab 4400 Mtõe piiri [2]. Kogu 

energiatarbimine jaguneb tööstuse, elumajade, kaubanduse, transpordi ning ülejäänud 

sektorite vahel, millest elumajade sektor moodustab 27% kogu tarbitavast energiast (joonis 

1.1.) [3]. 2010. aastal kasutati elumajade sektoris kokku 2074 Mtõe energiat, samas kui 

2000. aastal tarbiti 1819 Mtõe. Peamisteks kasutatavateks energialiikideks olid 2010. aastal 

biomassist- ja jäätmetest saadud energia, elektrienergia, naturaalne gaas, õli, kivisüsi ning 

muud energiaressurssid. Kõige enam (39,7%) tarbiti biomassi- ja jäätmete energiat, millele 

järgnesid elektrienergia (21%) ning naturaalne gaas (20,5%) [4]. 

 

 

Joonis 1.1. Energiatarbimise jagunemine sektorite kaupa [3] 

 

Võrreldes 2000. aastaga oli kodumajapidamistes kasutatavatest energialiikidest 2010. 

aastal vähenenud õli tarbimine (-8%). Kivisüsi (1%), naturaalse gaasi (15%), elektri (39%), 

biomassi- ja jäätmete (14%) ning taastuvenergiaallikate (57%) tarbimine suurenesid, 

millest kõige märgatavam kasv oli taastuvenergiaallikate tarbimises (joonis 1.2.) [4]. 
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Joonis 1.2. Kodumajapidamiste erinevate energialiikide tarbimise kasv 2000. aastast 2010. 

aastani [4] 

 

Hoolimata ülemailmsetele pingutustele energianõudluse ja saaste vähendamiseks, on 

mõlemad viimaste aastakümnete jooksul kasvanud. Kõikidest sektoritest on elumajade 

sektor üks suuremaid energiatarbijaid. Suur osa energiast toodetakse endiselt 

fossiilkütuseid kasutades, seega on energiatarbimise säästlikumaks muutmisel oluline roll 

õhusaaste vähendamisel. Kümme suurimat saastajat on Hiina, USA, India, Venemaa, 

Jaapan, Saksamaa, Korea, Kanada, Iraan ja Inglismaa, kes paiskavad õhku 2/3 kogu 

maakera CO2 ning nende elumajade sektoritel on selles märkimisväärne osakaal [5]. 

 

 

1.2. Energiatarbimine Eestis 

 

Energia tootmine kodumaistest ressurssidest Eestis on vägagi oluline, kuna põhiline osa 

Eestis olevast põlevkivist tarbitakse kohalikes elektrijaamades ning kasutatakse 

põlevkiviõli toorainena. Elektri tootmine kasvas 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga 

ligikaudu 12% ning kokku toodeti elektrit 13 TWh. Kogu Eestis toodetavat elektrit ei 

tarbita Eestis, vaid peaaegu pool sellest läheb eksporiks - Lätti ja Soome. Elektri tootmise 

kasvu põhjustas elektriekspordi ligi 27% suurune kasv. Elektritarbimine Eestis vähenes 

tänu soojema talve tõttu 1% võrra [6]. 
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Viimasel aastakümnel on hakanud hoogsalt suurenema elektri tootmine taastuvatest 

energiaallikatest. Kui 2013. aastal oli taastuvelektri osatähtsus elektrienergia 

kogutarbimises 13,6%, siis neli aastat varem oli see protsent ainult 6,2%. Seega on 

taastuvenergia kasutamine suurenenud kahekordselt. Taastuvallikatest kasutatakse elektri 

tootmisel peamiselt tuuleenergiat, vee-energiat, jäätmekäitlusel tekkivaid biogaase ning 

puitkütuseid, millest viimaste tarbimine vähenes 2013. aastal järsult. Hüdroenergia 

kasutamine energia tootmisel on jäänud aastate lõikes stabiilseks, kuid jõudsalt on 

kasvanud tuuleenergia kasutamine. Taastuvenergiaallikatest toodetud elektrienergia 

tootmine on näha joonisel 1.3. [6]. 

 

 

Joonis 1.3. Elektrienergia tootmine taastuvenergiaallikatest [6] 

 

Kui elektrienergia tarbimine vähenes soojema ilma tõttu 1%, siis soojustoodang vähenes 

2013. aastal 2012. aastaga võrreldes üle 8%. Soojusest 55% toodeti katlamajades 

maagaasist, puidust ja põlevkiviõlist ja oli võrreldes eelneva aastaga 10% väiksema 

toodanguga ning 45% elektrijaamades, mille tootmine suurenes aastaga üle 6%. Lisaks 

imporditi juurde ka maagaasi, vedelkütuseid, kivisütt ja koksi [6]. 

 

 

1.3. Energiatarbimine kodumajapidamistes 

 

Energiatarbimine kodumajapidamistes moodustab kogu Eesti energiatarbimisest üsna 

suure osa. Suuresti on põhjuseks see, et inimestel on säilinud varasemast ajast, mil 

energiasäästu peale ei pööratud nii suurt tähelepanu, energiatarbimise harjumused ning 
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elamuid ei ehitatud enamasti energiasäästu silmas pidades. Teiseks põhjuseks on 

tänapäeval järjest arenev tehnoloogia ning teenuste areng, mis on suurendanud nõudlust 

energia ja ressursside järele [7]. 

 

 

Joonis 1.4. Energiatarbimine Euroopa liidus [7] 

 

Kuigi Euroopa Liidus tervikuna on energiatarbimine aastate jooksul suurenenud, (joonis 

1.4.) on energiatarbimine Eestis siiski enam kui poole võrra vähenenud (joonis 1.5.) [7]. 

 

Joonis 1.5. Energiatarbimine Eestis [7] 

 

Energiatarbimine oli 1990. aastate alguses suur, sest tööstused olid siis väga 

energiamahukad, taasiseseisvuse järel mahukad tööstused kadusid. 20 aasta jooksul on 

Eesti kodumajapidamiste energiatarbimine vähenenud väga vähe (vaid 0,6%). Euroopa 

Liidus on see suurenenud keskmiselt 12%, moodustades järjest suurema osa kogu 

energiatarbimises Euroopa Liidus. Eesti kodumajapidamiste energiatarbimise osatähtsus on 
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võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega üsnagi suur, moodustades 2010. aasta andmetel 

kogu energiatarbimisest 35%, samas kui Euroopa Liidu keskmine oli 27%. 

Kodumajapidamiste energiatarbimine sõltub riigi geograafilisest asendist, pere 

sissetulekust, pere suurusest, kommetest ning kultuurilisest taustast, kuid 

kodumajapidamistes tarbitavat mootorikütust energiatarbimises ei arvestata. Kuna Eesti 

asub parasvöötme põhjapoolses osas, kus on üsnagi jahe kliima, siis kulub väga suur 

energiahulk soojusenergia tagamiseks. Eestis tarbitakse kodumajapidamistes kõige enam 

taastuvaid kütuseid, mille eesotsas on eelkõige puidu kasutamine soojusenergia 

tagamiseks. Lisaks tarbitakse rohkesti veel elektrienergiat ning kaugkütte soojust ja 

vähemal määral ka vedelkütuseid, tahkeid kütuseid ning gaasi (joonis 1.6.) [7]. 

 

 

Joonis 1.6. Euroopa Liidu ja Eesti kodumajapidamiste energiatarbimise võrdlus energia ja 

kütuse liigi järgi [7] 

 

Elektrienergia varustatus oli Eestis 2010. aasta seisuga 99,7%, mis tähendab, et ainult 0,3% 

kõikidest eesti kodumajapidamistest olid ilma elektrienergiata. Kõigest 0,1% kasutas 

elektrienergia tagamiseks kohalikku hüdro-, päikese-, tuule- või mingit muud 

elektrigeneraatorit. Kuna tehnoloogia areneb ning tehnika hinnad on järjest odavamad, on 

kodumajapidamistes järjest rohkem elektriseadmeid, mis tähendab seda, et aasta-aastalt on 

hakatud tarbima järjest rohkem elektrit. 2010. aastal tarbiti maapiirkondades keskmiselt 

4553 kWh ning linnades 3060 kWh elektrienergiat aastas. 2010. aasta uuringus selgusid ka 

enimlevinud elektriseadmed ning nende osatähtsus kodumajapidamistes (tabel 1.1.) [7]. 
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Tabel 1.1. Enimlevinud elektriseadmed kodumajapidamistes 2010. aasta seisuga [7] 

Elektriseade 
Osatähtsus 

% 

Külmkapp 99,0 

Televiisor 97,0 

Tolmuimeja 93,0 

Pesumasin 89,0 

Raadio 73,0 

Elektripliit 72,0 

Mikrolaineahi 61,0 

Digiboks 50,0 

Lauaarvuti 46,0 

Kaasaskantav arvuti 46,0 

Õhupuhasti 46,0 

 

Tabel näitab, millised elektriseadmed on Eesti kodumajapidamistes enimlevinud ning kui 

suur on nende osatähtsus võrreldes kõikide Eesti kodumajapidamistega. Tabelist on näha, 

et külmkapp on olemas peaaegu igas Eesti kodus. Teisel kohal on televiisor ning 

kolmandal tolmuimeja [7].  
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2. HOONETE ENERGIATÕHUSUS 

 

2.1. Hoonete liigitus  

 

Ehitised võib liigitada tüüpide järgi uuteks hooneteks, olemasolevateks hooneteks, 

ühiskondlikeks hooneteks, elamuteks, sotsiaalelamuteks ning valmisdetailidest ehitisteks. 

Uued hooned on ehitised, mis on püstitatud, arvestades kõige uuemaid kehtivaid seadusi 

ning standardeid. Sealhulgas tuleb kinni pidada energiatõhususe miinimumnõuetest, mis on 

määratud siseriiklike õigusaktidega [8]. Energiatõhususe miinimumnõudeid väljendatakse 

energiatõhususarvuna [9]. „Energiatõhususarv on arvutuslik summaarne tarnitud energiate 

kaalutud erikasutus hoone standardkasutusel, millest arvatakse maha summaarne 

eksporditud energiate kaalutud erikasutus“ [9]. See arv näitab hoone sisekliima, sooja vee, 

olme ning elektri tagamiseks kuluvat energiat ühe ruutmeetri kohta aastas. Väikeelamutes 

ei tohi hoone energiatõusuarv ületada piirväärtust 160 kWh/(m
2∙a) [9]. 

 

Kui siseriiklikes õigusaktides võetakse vastu ning avaldatakse uued standardid ning 

nõuded, muutub uus ehitis olemasolevaks ehitiseks. Olemasolevatale hoonetele kehtivad 

vanemad, nende ehitusaegadel kehtinud energiastandardid. Ühiskondlikud hooned on 

ehitised, mida kasutavad ametiasutused või ehitised, mis pakuvad teenuseid avalikule 

sektorile [8]. Ühiskondlikeks hooneteks on näiteks  büroohooned, ärihooned, avalikud 

hooned (meelelahutushooned, spordihooned, muuseumid, raamatukogud), 

kaubandushooned, haridushooned, koolieelsed lasteasutused ning tervishoiuhooned [9]. 

Elamud jagunevad eraldiseisvateks majadeks, mitmepereelamuteks või paarismajadeks 

ning ridaelamuteks. Sotsiaalelamu on rendielamu, mis võib olla omandatud või selle eest 

hoolitseb riik või mõni muu organisatsioon. Sotsiaalelamute eesmärgiks on pakkuda 

eluasemeid inimestele, kellel on liiga madal sissetulek, mille tulemusena ei suudeta endale 

isiklikku eluaset lubada. Valmisdetailidest ehitised pannakse osaliselt või täielikult kokku 

tehastes [8].  
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2.2. Ehitiste energiatõhusus 

 

Mida energiatõhusamad on hooned, seda rohkem väheneb iga riigi poolt kulutatav energia 

hulk, mis omakorda aitab vähendada kogu maailma energia tarbimise hulka. Kuna Eestis 

kulub ligikaudu 33% kasutatavast energiast elumajadele, on väga oluline, et elamud 

oleksid võimalikult energiasäästlikud [10].  

 

Käesoleva töö autor arvab, et saavutada võimalikult suur energiatõhusus, on tänapäeval 

võetud käsile mitmeid meetodeid. Inimeste teadlikkuse suurendamiseks viiakse läbi 

nõustamisi ja koolitusi, kehtestatakse regulatsioone ning tegeletakse intensiivselt inimeste 

oskuste ning teadmiste arendamisega energia säästmise seiuskohalt. 

 

Ehitiste energiatõhususe miinimumnõuded on paika pandud liikmesriikide poolt, et 

saavutada kulutõhus tase. Nõuete kehtestamisel tehakse vahet uute, olemasolevate ning eri 

liiki hoonete vahel. Hoonete energiatõhususe arvutamisel lähtutakse riiklikust ja 

piirkondlikust tasandist ning arvesse võetakse kohalikku väliskliimat, ruumide sisekliimat 

ning kulutasuvust. Lisaks soojuslikele omadustele arvestatakse kütte- ning kliimaseadmete 

kasutamist, taastuvate energiaallikate poolt toodetud energia kasutamist, passiivseid kütte- 

ja jahutuselemente, varjulisust, siseõhu kvaliteeti, loomulikku valgust ning hoone 

konstruktsiooni. Energiatõhususe arvutamise metoodika ei põhine üksnes küttehooajal, 

vaid hõlmab aastaringset energiatõhusust [11]. 

 

Ehitise energiatõhusust näitab energiamärgis. Energiamärgis on sertifikaat, millel on 

märgitud hoone osa või hoone mingi osa energiatõhusus ning konkeetselt vastava hoone 

energiatõhususe miinimumnõuded. Energiamärgis väljatatakse uutele ehitistele, 

müüdavatele hoonetele, üürnikule hoone või hoone osa kohta ning üle 500 m
2
 kasuliku 

põrandapinnaga hoonetele [11]. Kõige tähtsam komponent energiamärgisel on 

energiatõhususklass, mis määratakse hoone energiatõhususarvu väärtuse järgi (tabel 2.1.) 

[12].   
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Tabel 2.1. Väikeelamu energiatõhususarvu (ETA) klassi skaala [12] 

Energiatõhususarvu väärtus 

kWh/(m
2∙a) 

Klass 

ETA ≤ 50 A 

51 ≤ ETA ≤ 120 B 

121 ≤ ETA ≤ 160 C 

161 ≤ ETA ≤ 210 D 

211 ≤ ETA ≤ 260 E 

261 ≤ ETA ≤ 330 F 

331 ≤ ETA ≤ 400 G 

ETA ≥ 401 H 

 

Kuna Eestis on vajalik, et uute ehitatavate väikeelamute energiatõhususarvu väärtus ei 

ületaks 160 kWh/(m
2∙a), peab väikeelamu energiaklass olema vähemalt C [10]. 

 

 

2.3. Energiatõhusate ehitiste energiakasutuse tüübid 

 

2.3.1. Passiivmaja 

 

Suur osa Euroopa kogu energiatarbimisest kulub külma kliima tõttu soojusenergia 

tootmiseks, mille tõttu on energia säästmiseks äärmiselt oluline vähendada soojuse 

tootmiseks kuluvat energiat. Passiivmaja sertifikatsioon keskendub peamiselt sellele, et 

ruumide kütmisele kuluks võimalikult vähe energiat, samas lubab kogu energiatarbimise 

maksimum aasta kohta (120 kWh/(m
2∙a)) paigaldada sertifitseeritud elamusse ka 

ebaefektiivseid seadmeid. Passiivmajade ehitamiseks läheb tarvis märkimisväärses koguses 

isoleerivaid materjale nagu näiteks kolmekihilisi argoongaasiga täidetud aknaid, mille 

tootmiseks kulub suurel hulgal energiat ning mida tavalistes passiivmajade analüüsides 

arvesse ei ole võetud [13]. Uuringus, kus võrreldakse omavahel passiivmaju ja 

madalenergihooneid tavamajadega selgub, et passiivmaja ehitamisel on isolatsiooni ja 

ventilatsiooni lisakulutused vastavalt 64% ja 27% suuremad [14]. Uuring on tehtud 

sarnaselt Stephani ja tema kolleegide poolt tehtud uuringule Belgias [13], kus peamine 

kütteallikas on gaas ning energiatarbe arvutamiseks on aluseks hind 0,04 eurot/kWh [14]. 
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Enamik passiivmaju on ehitatud äärelinnadesse, mis tähendab, et nende elanikud vajavad 

liikumiseks autosid. On võimalik, et kokku hoitud energia kulutatakse ära sõites autoga, 

samal ajal kui linnas oleks võimalik kasutada näiteks ühistransporti. Uuriti ka passiivmaja 

kogu elutsükli, milleks on 100 aastat, energiatarvet Belgias. Tulemuseks saadi, et sellistele 

normidele vastav passiivmaja võib elutsükli jooksul kulutada sama palju energiat kui 

tavanõuetele vastav uus elumaja. Et muuta passiivmaja energiasäästlikumaks, peaks 

nõuetes olema määratud energia kasutamine elaniku, mitte m
2
 kohta. Mida suurem on 

maja, seda lihtsam on energiatarbe nõuet m
2
 kohta täita. Selle tulemusel on 100 aasta 

lõikes linnakorteri (mille energiatarve m
2
 on reaalselt suurem) energiatarbimine elaniku 

kohta 15% väiksem [13]. 

 

Küttesüsteemide energeetilist efektiivsust passiiv- ja madalenergiamajade kontekstis 

võrdlevas uuringus selgub, et vähendamaks globaalset soojenemist ja kasvuhoonegaase 

oleks vajalik kasutusele võtta võimalikult keskkonnasäästlikud, kuid samas 

energiatarbimiselt efektiivsed küttesüsteemid. Passiivmajades vähendatakse energia 

tarbimist peamiselt maja isolatsiooni suurendamisega. Lisaks sellele tuleks valida ka 

energiasäästlik küttesüsteem, mis on tavaliselt üsna kallis. Tavalise elektrikütte 

paigaldamine on märgatavalt odavam kui näiteks biomassiboilerid ja päiksepaneelid ning 

viimaste tasuvusaeg on küllaltki pikk. Mõnede eksiarvamuste kohaselt on passiivmaja 

energiatarve nii väike, et kulukatesse küttesüsteemidesse ei ole suures plaanis mõtet 

investeerida. Globaalse soojenemise vaatepunktist ei ole võimalik lugeda optimaalseks 

energiatarbijaks ühtegi küttesüsteemi, mis kasutab fossiilseid kütuseid (nt elektri- ja 

gaasiküte), kuigi tarbija seisukohast ei ole elektrikütte paigaldamine passiivmajja kulukas 

variant. Optimaalse küttesüsteemi valik oleneb ka maja suurusest – näiteks ei ole väiksema 

energiatarbega maja puhul mõtet otsustada standartse soojuspumba kasuks, kuna see ei 

tasu ennast lõppkokkuvõttes ära. Selle asemel soovitatakse kasutada väikese 

energiavajadusega majas kompaktset soojuspumpa. Artikli autorid arvavad, et tulevikus, 

kui passiivmaju hakatakse massiliselt ehitama, vähenevad ka küttesüsteemide hinnad ning 

kokkuvõttes vähenevad siis lisakulutused keskkonnasäästliku variandi valimiseks [15].  
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2.3.2. Madalenergiahoone 

 

Madalenergiahoone on energiatõhusus- ja tihti taastuvtehnoloogiate lahendusi kasutades 

ehitatud hoone, kuid mille puhul ei eeldata lokaalset taastuvenergiaallikatest elektri 

tootmist. Madalenergiahoonete energiatõhususarvu piirväärtuseks on Eesti Vabariigis 

sätestatud 120 kWh/m
2 

aastas [16]. Kui passiivmajade puhul rõhutatakse välispiirete 

soojustamisele, hoides küttevajaduse minimaalse, siis madalenergiamajades pööratakse 

tähelepanu sellele, et terve hoone energiatarbimine oleks võimalikult väike. Peamisteks 

võteteks, kuidas saavutada võimalikult madalat energiatarbimist, on tehniliste süsteemide 

maksimaalsele kasutamisele. Kasutatakse soojatagastusega ventilatsioone, kütteks ning vee 

soojendamiseks soojuspumpasid, millel on kõrge kasutegur ning valgusteid ja 

kodumasinaid, mis tarbivad võimalikult vähe energiat. Lisaks võidakse vett soojendada ja 

elektrit toota ka taastuvatest energiaallikatest. Välispiirete soojendamine toimub 

madalenergiahoonetes vastavalt majanduslikule olukorrale, arvestades siiski, et soojustus 

peab vastama seaduses välja toodud välispiirete nõuetele [17]. 

 

 

2.3.3. Liginullenergiahoone  

 

Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv võttis 19. mail 2010. aastal vastu otsuse, et 2020. 

aastaks peab kogu Euroopa Liidu energiatarbimisest 20% olema toodetud taastuvatest 

energiaallikatest. Lisaks sellele peavad pärast 2018. aasta 31. detsembrit kõik riigiasutuste 

poolt kasutatavad ja omatavad uusehitised ning 2020. aasta 31. detsembriks kõik uued 

hooned olema liginullenergiahooned [11]. Liginullenergiahoone on ehitatud sarnaselt 

madalenergiahoonele, kasutades energiatõhusus- ja taastuvtehnoloogiad. Erinevuseks on 

see, et liginullenergiahoonete energiatõhususarv peab olema suurem, kui 0 kWh/m
2
 aastas, 

kuid jääma alla Eesti Vabariigi poolt sätestatud piirväärtuse, milleks on 50 kWh/m
2
 aastas. 

Selle jaoks, et energiat ei hakataks kokku hoidma sisekliima parameetrite pealt, milleks on 

soojuslik mugavus, õhu kvaliteet, valgustus ja akustika ning mis on väga olulised inimese 

tervislikule seisundile ning tööviljakusele, on määrustes kehtestatud ka nõuded 

sisekliimale. Hoone nõutav madal energiatõhususarv ei kohusta tingimata kasutama 

lokaalseid taastuvenergialahendusi, kuid väga raske on leida tehnilisi lahendusi, mis aitaks 

saavutada sellist energiatõhususarvu ilma nendeta [16]. 
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2.3.4. Netonullenergiahoone 

 

Netonullenergiahoone on elumaja või ühiskondliku kasutusega hoone, mis tarbib 

võimalikult vähe energiat. Lisaks sellele peab netonullenergiahoone puhul kogu maja 

kasutatava energia tootmine olema võimalikult madala hinnaga, lokaalsete ning taastuvate 

energiaallikatega. Kõige olulisem on see, et netonullenergiahoone peab tootma täpselt 

sama palju energiat kui tarbib, mis tähendab seda, et hoone energiatõhususarv peab olema 

0 kWh/m
2
 aastas. Nullenergiamajades kasutatakse energiaallikatena enamasti elektrit või 

gaasi. Kuna suvel toodetakse päikesepaneelide abil rohkem elektrit kui tarbitakse, on 

ülejääv energia vaja kuskile paigutada. Üheks võimaluseks on see, et kogu ülejääv energia 

müüakse võrku ning ostetakse võrgust puudujäägi korral tagasi. Kui peaks juhtuma, et 

võrku ei ole võimalik elektrienergiat müüa, peaks kasutama energiasalvestamise 

tehnoloogiaid. Energia võrku müümine või salvestamine on väga oluline, et säilitada hoone 

nullenergia staatust [18]. 

 

Tänu Euroopa parlamendi ja nõukogu poolt paika pandud direktiivile, mis nõuab, et 2020. 

aastaks oleksid kõik uued ehitised vähemalt liginullenergiahooned, on see algatanud 

laialdasi uuringuid ka nullenergiahoonete ehitamise kohta. Uuringutest võtab aktiivselt osa 

näiteks  Norra, kus uuriti nullenergiamaja tehnoloogia toimumist kahekorruselises 

pereelamus külma kliimaga tingimustes. Valgustuslahendusena kasutati LED-lampe ning 

elektriseadmed olid valitud keskmisest energiaklassist. Soojusenergiavajadus kaeti õhk- 

soojuspumba ja päikeseenergia kollektorite kombinatsiooniga. Elektrienergiat toodeti 

päikesepaneelide abil. Sellisel moel suudetakse katta kuuma vee produktsioon kuni 

välistemperatuuri langemiseni -15 kraadini. Põhjamaiste tingimuste puhul oleks 

maksimaalne energiatootlikus lameda katusega, kui päikesepaneelide nurk on suunaga 

lõunasse 30
o
-40

o
. Et täita selliseid tingimusi ja vältida teise paneeli varju jätmist, peaksid 

nende vahed olema küllaltki suured. Seepärast lahendati olukord, paigutades paneelid 

väikese nurga all (10
o
 ja 15

o
) nii lõuna kui ka põhja suunas. Lisaks veel paneelide rida 

lõuna- ja põhjasuunaliste paneelide vahele. Aastaseks elektritootlikkuseks hinnati sellisel 

lahendusel 11 338 kWh, mis teeb 160 m
2
 hoone kohta 71 kWh/m

2
 suuruse tootmise aastas. 

Antud maja energiavajaduse suuruseks hinnati 70 kWh/m
2
 aastas. Kuna tootmine ja 

tarbimine on võrdsed, siis saab uuringu põhjal järeldada, et null-maja ehitamine 

põhjamaistes tingimustes on võimalik [19].  
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3. PEREELAMU ENERGIAKASUTUSE ANALÜÜSI 

METOODIKA 

 

3.1. Pereelamu iseloomustus 
 

Uuritavaks objektiks on aastatel 1998–2004 vanast talumajast ülesehitatud hoone, mis asub 

Põlvamaal, Kanepi vallas, Erastvere külas ning kannab nime Pedaja talu (joonis 3.1.). 

Tegemist on kahekorruselise majaga, mille köetavate ruumide pindalaks kokku on 172,92 

m
2
. Hoone esimesel korrusel on esik, koridor, kaks magamistuba, tualett, 

majapidamisruum ning elutuba, mis on kokku ehitatud köögiga. Teisel korrusel on koridor, 

boileriruum, duširuum ning kaks magamistuba. Esimese ja teise korruse asendiplaanid ning 

ruumide pindalad on näha lisades 1 ja 2. 

 

 

Joonis 3.1. Uuritav pereelamu Erastvere külas 

 

Hoonel on kahekordsed pakettaknad ning välisseinad on kogu maja ulatuses soojustatud 

ühtemoodi. Peamise soojustusmaterjalina on kasutatud klaasvilla, väljapoole on löödud 

tuuletõkkeks laudis, kolm kihti ehituspappi ning seejärel on peale pandud viimistluslaud. 

Seespool katavad seina igal pool 12,5 mm paksused kipsplaadid. Kogu seina paksuseks on 

283 mm (joonis 3.2.). 
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Joonis 3.2. Hoone välisseina põhimõtteskeem  

 

Materjalide soojustakistused leitakse valemiga 3.1 [20]: 

 

R=
d

λ
,      (3.1) 

kus  R on materjali soojustakistus 
m2∙K

W
; 

  d - materjali paksus m; 

  λ - materjali soojusjuhtivustegur 
W

m∙K
. 

Materjalide soojusjuhtivustegurid on välja toodud tabelis 3.1.  

 

Tabel 3.1. Seina materjalide soojusjuhtivustegurid [21,22] 

Materjal Soojusjuhtivustegur, 
W

m∙K
 

Kipsplaat 0,210 

Klaasvill 0,040 

Ehituspapp 0,050 

Õhk 0,024 

Puit 0,150 

 

Kogu seina soojustakistus leitakse valemiga 3.2 [20]: 

 

R=
0,0125

0,21
+

0,2

0,04
+

0,025

0,15
+3∙

0,00023

0,05
+

0,02

0,024
+

0,025

0,15
= 6,176 

m2∙K

W
  (3.2) 
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Kogu seina soojusläbivus leitakse soojusakistuse pöördväärtusest valemiga 3.3 [20]: 

 

U=
1

R
=

1

6,176
= 0,162 

W

m2∙K
    (3.3) 

kus U on soojusläbikanne 
W

m2∙K
. 

 

Arvutustest selgub, et hoone välisseinte soojusläbivus on 0,162 W/(m
2∙K). See vastab 

hetkel kehtiva energiatõhususe miinimumnõuetele, kus on märgitud, et välisseinte 

soojusläbivus peab olema vahemikus 0,12 - 0,22 W/(m
2∙K) [9].  

 

 

3.2. Analüüsi vajadus ja eesmärk 

 

Kuna antud pereelamu on ehitatud ajal, mil hoone ehitamiseks paremate materjalide 

valimiseks ei jätkunud pererahval piisavalt ressursse, siis on analüüsi eesmärk välja 

selgitada, kuidas see mõjutab praeguseid väljaminekuid energiatarbimisele ning kuidas on 

hoone ehitus kooskõlas praeguste seaduste ning nõuetega. Kuna elektri tarbimine ning 

sellest tingitud elektriarved on küllaltki suured, oleks vaja välja selgitada, mille peale kulub 

rohkem energiat ning mille arvelt oleks võimalik kokku hoida. 

 

Kuna tänapäeval on järjest aktuaalsemaks muutumas taastuvenergiaallikate kasutamine, 

siis on antud töös analüüsitud ka nende lahenduste uuritavasse hoonesse rakendamise 

võimalikkust. Hoones on hetkel kasutusel puiduküte, kuid kuna maja ümber on piisavalt 

vaba maad, on pererahvas mõelnud mugavuse suurendamiseks maasoojuspumba 

paigaldamisele. Analüüsi eesmärk on välja selgitada, kas antud lahendus oleks võimalik 

ning tasuks end ära. Lisaks maasoojuspumbale on eesmärk välja selgitada, kas hoone 

elektrienergia vajadust oleks võimalik tagada päikeseenergiaga ning milline oleks selle 

maksumus ning tasuvusaeg. 

 

 

3.3. Andmete kogumise meetodid 

 

Energiakulu mõõtmised teostati argipäeviti aprillikuu jooksul 2015. aastal, kasutades 

energiamõõtjat Profitec KD 202. Energiamõõtja ühendati vooluvõrku enne tarbijat ning 
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jäeti sinna 24 tunniks. Andmeid koguti kokku 13 seadmelt, mille hulgas oli viis 

kodumasinat ning kaheksa standby tarbijat.  

Töös kasutatud majaplaanid on joonestatud töö autori poolt programmi AutoCAD 2015 

abil originaalmajaplaanide põhjal. Info välisseina soojustuse jaoks kasutatud 

soojustusmaterjalide liikide ning paksuse kohta saadi Pedaja talu ehitanud peremehelt.  

 

Elektrienergia tarbimise hulga kohta saadi info Eesti Energia arhiivist. Elektrienergia 

maksumuse arvutamiseks kasutati tariifi 0,11 eurot/kWh, 2014. aasta elektriarvete 

analüüsil. Hoone kütteks kuluva puidu kogus saadi hinnanguliselt arvestades kütteperioodil 

kasutatud halupuude kogust.   
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4. UURITAV PEREELAMU 

 

4.1. Elektrienergia tarbimine 

 

Pedaja talu majapidamise peamiseks energiakuluks võib lugeda elektrienergiat. Kuna 

majas on kahetariifne arvesti, võimaldab see mõõta eraldi öist ning päevast tarbimist.  

 

Päevast tarbimist loetakse esmaspäevast reedeni suvel kellaaegadel 8-24 ning talvel 

kellaaegadel 7-23. Öine tarbimine on suvel kellaaegadel 24-8 ning talvel 23-7, millele 

lisaks arvestatakse öise tarbimise alla laupäev ja pühapäev [23]. 

 

 
Joonis 4.1. Elektrienergia tarbimine päeval ning öösel 2014. aastal 

 

Hoone elektrienergia tarbimine on välja toodud joonisel 4.1. On näha, et talu öine 

tarbimine on igal kuul ligikaudu kaks korda suurem päevasest elektrienergia tarbimisest. 

Põhjuseks on see, et suuremad elektrienergia tarbijad on seadistatud töötama öösel, kuna 

siis on elektri hind odavam. Majas asub mõlemal korrusel üks soojaveeboiler. Väiksem on 

1200W võimsusega ja 50 liitri suuruse mahuga boiler, mis asub maja esimesel korrusel. 

Seda boilerit kasutatakse köögis ning alumises tualetis sooja vee saamiseks. Suurem boiler, 

mis on võimsusega 1800W ning mahuga 100 liitrit asub hoone teisel korrusel. Teisest 

boilerist on juhitud soe vesi ülemisse duširuumi, kuna seal kulub sooja vett rohkem. Vee 
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soojendamine kahes boileris toimub enamasti öise tariifi ajal. Boilerite ette vooluvõrku on 

ühedatud programmkellad, mis tagavad selle, et vett soojendatakse ainult öise tariifi ajal. 

Juhuks, kui päeval soe vesi otsa saab, on võimalik lülitada boiler sisse käsitsi päevase 

tariifi ajal. 

 

Kogu elamise teisteks kõige suuremateks elektrienergia tarbijateks võib lugeda 

põrandakütteid, mis asuvad esimese korruse köögis ja teise korruse duširuumis ning mille 

võimsused on vastavalt 1550W ja 870W. Põrandakütted on regulaatori abil seadistatud 

selliselt, et päevasel ajal võib langeda põranda temperatuur kuni neli kraadi. Kui 

temperatuur langeb üle nelja kraadi, hakkab põrandaküte tööle ka päevase tariifi ajal. Kui 

temperatuur langeb ainult kuni neli kraadi, toimub kütmine ainult öise tariifi ajal. Joonisel 

4.1. võib märgata, et jahedamatel kuudel on elektrienergia tarbimine märgatavalt suurem, 

kui soojematel suvekuudel. See on tingitud sellest, et talvel toimub ülemise duširuumi 

kütmine peamiselt põrandaküttega, sest seal läheduses ahju ei ole. Lisaks sellele hoitakse 

põrandaid talvel ning külmematel perioodidel suurema temperatuuri juures, et anda 

rohkem soojust ruumidesse ning vältida kivipõrandate jahenemist. 

 

Lisaks eelnevalt kirjeldatud tarbijatele mängivad suurt rolli elektrienergia tarbimises 

igapäevaselt kasutatavad kodumasinad. Tabelis 4.1. on näha, et kõige enam tarbib 

ööpäevas elektrit televiisor, kuid arvestades seda, et majas on kaks külmkappi, siis kulub 

kõige rohkem energiat neile. Tabelis toodud seadmete tarbimist mõõdeti ööpäeva jooksul 

ning saadud tulemuste põhjal hinnati nende aastast tarbimist. Mõõteseade, millega 

tulemused saadi on toodud lisas 3. 

 

Tabel 4.1. Kodumasinate elektrienergia tarbimine ööpäevas ning aastas 

Seadme nimetus 
Tarbimine ööpäevas 

kWh 

Tarbimine aastas 

kWh 

Televiisor 1,80 656,30 

Külmkapp köögis 1,27 463,55 

Külmkapp 

majapidamisruumis 
1,20 438,00 

Ruuter 0,26 94,90 

Veekeetja 0,15 54,75 
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2014. aastal oli hoone päevane elektrienergia tarbimine 2116 kWh ja öine 4443 kWh, mis 

teeb kokku 6559 kWh suuruse elektrienergia tarbimise aastas. Arvestades elektrienergia 

hinnaks 0,11 eurot kWh, kulub aastas elektri peale 721,49 eurot. Hoone elektrienergia kulu 

aastas ühe ruutmeetri kohta on võimalik välja arvutada valemiga 4.1. 

 

Q
1
=

Eel

S
=

6559

172,92
=37,93 kWh    (4.1) 

kus Q1  on elektrienergiakulu aastas ruutmeetri kohta kWh; 

 Eel - aasta jooksul tarbitud elektrienergia hulk kWh; 

 S - hoone pindala m
2
. 

 

 

4.2. Soojusenergia tarbimine 

 

Nagu paljudel Eestis asuvatel talumajapidamistel, on hoones kasutusel puiduküte. Kogu 

hoone kütmiseks on majas kolm ahju. Kuna esimene korrus on hoonel suurem ning seal on 

ka aknaid rohkem, mille tulemusena jahtub esimene korrus kiiremini, asuvad kaks ahju 

hoone madalamal korrusel. Kolmas ahi on paigutatud teise korruse keskele, et sealt leviks 

soojus üle kogu korruse. Ahjude asukohad on näha majaplaanidel lisades 1 ja 2. 

 

Varasemalt kasutati hoone soojusenergia tagamiseks lepa halupuid, kuid viimased neli 

aastat on lepa asemel kasutatud kase halupuid. Viimastel on küll kõrgem ostuhind, kuid 

suurem energiasisaldus ning neid kulub kütmiseks vähem. Hoone kõrval asuvas puukuuris 

on ruumi küllaltki vähe, seega on kasulik kütta kasepuudega. Kase ja lepa halupuude 

võrdlus on toodud tabelis 4.2.  

 

Tabel 4.2. Halupuude keskmine kütteväärtus erinevate niiskuste korral [24]  

Puuliik 
Niiskus 

% 

Energiasisaldus 

kWh/rm 

Kask 

10 1730 

20 1700 

30 1660 

40 1620 

50 1550 

Lepp 20 1230 
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Arvestades, et viimase nelja aasta jooksul on hoone kütmiseks kulunud keskmiselt 15 kuni 

17 ruummeetrit halupuid, võetakse keskmiseks kuluks 16 ruummeetrit. Halupuude niiskus 

on ligikaudu 30 %, seega võetakse nende energiasisalduseks 1660 kWh/rm (tabel 4.2.). 

Teades kulunud puude kogust, kase halupuude energiasisaldust ning hoone pindala, on 

võimalik välja arvutada hoone soojusenergia kulu aastas (valem 4.2) ning kulu ühe 

ruutmeetri kohta (valem 4.3).  

 

Q
a
 = Ekask ∙  T=1660 × 16 = 26560 kWh   (4.2) 

kus Qa  on soojusenergia kulu aastas kWh; 

 Ekask - kase energiasisaldus 30 % juures ühe ruummeetri kohta kWh. 

 

Q
2
 = 

Ekask∙ T

S
=

26560

172,92
=153,6 kWh    (4.3) 

kus Q2 on soojusenergia kulu aastas ruutmeetri kohta kWh; 

 T - halupuu ruummeetrite kogus. 

 

 

4.3. Elamu energiatarbimise analüüs ja tulemused 

 

Töö tulemusena leiti, et hoone välisseinte soojusläbivus 0,162 W/(m
2∙K) vastab hetkel 

Eesti Vabariigis sätestatud energiatõhususe miinimumnõuetele, mis tähendab, et otsest 

vajadust hoone soojustuse efektiivsemaks muutmiseks ei ole.  

 

Elamu päevane eleketrienergia tarbimine 2014. aastal oli 2116 kWh ning öine 4443 kWh, 

mis teeb kokku 6559 kWh suuruse elektrienergia tarbimise aastas ning 37,93 kWh suuruse 

tarbimise ruutmeetri kohta aastas. Kui võrrelda seda Eesti kodumajapidamiste keskmise 

elektrienergia tarbimisega Eesti maakohtades 2010. aastal, milleks oli 4553 kWh aastas, 

siis on näha, et tarbimine on ligikaudu 2000 kWh suurem, kui keskmisel Eesti maakodul. 

Aastas kulub 6559 kWh elektrienergia peale 721,49 eurot, mis on võrdlemisi suur summa 

ning autori arvates tuleks leida mooduseid elektrienergia säästlikumaks kasutamiseks. 

 

Elektrienergiast ligikaudu neli korda enam, 26560 kWh energiat kulub aastas 

soojusenergia peale, mis teeb 153,6 kWh suuruse tarbimise ruutmeetri kohta aastas. 
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Elektrienergia ning soojusenergia tarbimine moodustavad kokku 191,53 kWh tarbimise 

ruutmeetri kohta aastas. Seda arvu võib pidada hoone ligikaudseks energiatõhususarvuks. 

Selline tarbimine ei liigitu eelnevalt töös kirjeldatud energiatõhusate ehitiste (passiivmaja, 

madalenergiahoone, liginullenergiahoone, netonullenergiahoone) hulka. Uuritava objekti 

ning energiatõhusate ehitiste energiatõhususarve võrdlev diagramm on välja toodud 

joonisel 4.2.  

 

 
Joonis 4.2. Uuritava pereelamu energiatõhususarvu võrdlus energiatõhusate ehitistega 

 

Lisaks sellele ei vastaks uuritav objekt ka praegu kehtivatele energiatõhususe 

miinimumnõuetele, mis sätestab uute ehitatavate väikeeleamute energiatõhususarvu 

maksimumiks 160 kWh/(m
2∙a) ehk väikeelamu peab kuuluma vähemalt energiaklassi C. 

Tabelis 2.1. toodud energiatõhususarvude järgi liigitub antud objekt klassi D.  
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5. UURITAVA ELAMU ENERGIASÄÄSTU VÕIMALUSED 

 

5.1. Standby tarbijad 

 

Kui elektriseade pärast kasutamist ilma vooluvõrguvõrgust eemaldamata välja lülitada, 

tarbivad mõningad seadmed voolu edasi, oodates käivitamiseks signaali või olles valmis 

ennast ise käivitama. Sellised seadmeid nimetatakse standby tarbijateks ehk 

fantoomtarbijateks. Nii töötab näiteks videomakk, sisseehitatud kellaga, mis on võimeline 

ettemääratud ajal sisse lülituma. Sellised seadmed, mis püsivad koguaeg niiöelda „ärkvel“, 

võivad tihtipeale moodustada märkimisväärse osa kogu hoone elektrienergia tarbimisest. 

Uuritavas elamus on sellisteks seadmeteks, mis väljalülitatult voolu edasi tarbivad näiteks 

televiisor, videomakk, mis kuvab kella ning põrandavalgusti, mis peab töös hoidma 

andureid, mille ees käega viibates saab valgustit sisse lülitada (tabel 5.1.). Uuritavas 

objektis on standby tarbijate arv suhteliselt väike ning hinnanguliselt läheb kõikide 

seadmete tarbimine maksma 22,55 eurot aastas, mis moodustab elamu kogu elektri peale 

kuluvast summast (721,49 eurot) ainult 3,1 % (tabel 5.1.).  

 

Tabel 5.1. Elamu standby tarbijad, nende energia tarbimine ning selle hind aastas 

Seadme nimetus 
Tarbimine tunnis 

kWh 

Tarbimine aastas 

kWh 

Tarbimise hind aastas 

EUR 

Televiisor 0,0130 113,880 12,53 

Videomakk 0,0054 47,304 5,20 

Põrandavalgusti 0,0018 15,768 1,73 

Kõlarid 0,0015 13,140 1,45 

Lauakaunistus 0,0010 8,760 0,96 

Televiisori väline 

kõvaketas 
0,0003 2,628 0,29 

Printer 0,0003 2,628 0,29 

Muusikakeskus 0,0001 0,876 0,10 

Kokku 0,0234 204,980 22,55 

 

Kuigi standby tarbijatele aastas kuluv summa ei ole võrreldes kogu elektrienergiale kuluva 

summaga suur, oleks antud töö autori arvates mõistlik seda vähendada. Uuritavas elamus 

kasutatakse näiteks videomakki, muusikakeskust, televiisori välist kõvaketast, 

lauakaunistust, printerit ning kõlareid võrdlemisi harva ning otstarbekas oleks antud 
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seadmed kasutuskordade vahepeal vooluvõrgust eemaldada. Hinnanguliselt oleks võimalik 

sedasi aastas kokku hoida ligi kaheksa eurot. 

 

 

5.2. Soojusenergia maasoojuspumba abil 

 

Maasoojuspump ehk maaküte on kütteseade, mis kasutab soojusallikana maapinda või 

põhjavett. Suvel akumuleerub maapinda päikeselt saadav soojusenergia ning jahedate 

ilmade korral saab seda sealt pinnasesse paigaldatud plasttorustiku ehk maakollektori, mis 

on ühendatud soojuspumbaga, abil kätte. Maasoojuspumbaga on võimalik kütta ruume 

ning tagada hoones soe tarbevesi. Maakollektori paigaldamisel tuleb arvestada sellega, et 

maja ümber oleks piisavalt suur vaba maa, kuna 1 m
2
 köetava pinna peale kulub vähemalt 

3,6 m
2
 suurune vaba maapind. Kui pinnas on niiskem, siis peab paigaldama lühema 

torustiku kui kuiva pinnase korral [25]. Kuni 180 m
2
 suuruse hoone korral läheks maakütte 

paigaldus koos kaevetöödega maksma 7000 eurot eeldusel, et hoones on vesipõrandaküte 

või radiaatorid [26]. 

 

Hoone pindala arvestades oleks vaja vähemalt 600 m
2
 suurust vaba maapinda, mis antud 

objekti kõrval on olemas. Puuduseks on see, et hoones puudub nii vesipõrandaküte kui ka 

radiaatorküte. See tähendaks lisaks 7000 eurole paigalduskulule suuri kulutusi 

veesüsteemide paigaldamiseks hoonesse. Kuna elektrikulu vee soojendamiseks ei teata 

ning põrandakütete vahetamine oleks kulukas, siis tehakse maasoojuspumba tasuvuse 

arvutused ainult hoone kütteks kuluva energia kohta, võttes aluseks puiduküttega tarbitud 

soojusenergia hulk. Kui arvestada maakütte MWh hinnaks 26 eurot, siis kuluks hoone 

tarbitava soojusenergia 26,56 MWh peale 690,56 eurot [27]. Küttepuude hind maakohas on 

ligikaudu 40 eurot ruummeeter, mis teeb hoone kütmiseks kulunud 16 ruummeetri hinnaks 

640 eurot.  

 

Töö autori arvates ei tasu antud objektile maasoojuspumpa paigaldada kuna hoones 

puuduvad vesipõrandaküte ning radiaatorid, mille tõttu oleksid paigalduskulud liiga suured 

ning arvutuste kohaselt tuleb puidukütte MWh hind odavam. Maasoojuspumbaga saadud 

energiat on võimalik kasutada põrandate ning vee kütmiseks. Kuna hetkel toimivad 

põrandakütted ning sooja vee tootmine elektri pealt, siis tulevad küttekulud tõenäoliselt 
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suuremad, kui maasoojuspumba abil. Kui maja ehitamist alustaks nüüd, siis tasuks 

kindlasti mõelda maakütte paigaldamisele tänu maakütte mugavusele, tuleohutusele, 

võimalusele kütta vett ja põrandaid ning väikesele hooldusvajadusele, sest puiduküte 

nõuab eraldi puude ladustamist ning vedamist ning põrandate ja vee kütmine elektriga on 

kulukam. 

 

 

5.3. Hoone elektrienergia säästmine valgustuse arvelt 

 

Kuna Eesti tingimustes on aasta lõikes päikesevalgust küllaltki vähe, kulub suur osa 

energiast valgusenergia tootmisele. Tabelis 5.2. on välja toodud kõkide ruumide 

valgusallikate võimsused, mis on koguvõimsusega 2435W. Kui asendada kõik hoones 

olevad valgusallikad LED–lampidega, tuleks valgusallikate koguvõimsus tunduvalt 

väiksem (288,9W) (tabel 5.2.). 

 

Tabel 5.2. Uuritava elamu olemasolevate ning planeeritavate valgusallikate võimsused 

Ruumi nimetus 

Valgusallikate 

võimsused 

W 

Planeeritavate 

valgusallikate 

võimsused 

W 

Majapidamisruum 2 ∙ 100 2 ∙ 10 

Magamistuba 2 ∙ 60 2 ∙ 7 

Magamistuba 1 ∙ 60 1 ∙ 7 

Koridor 2 ∙ 60 2 ∙ 7 

Esik 1 ∙ 60 1 ∙ 7 

Elutuba 2 ∙ 150 + 2 ∙ 60 2 ∙ 2 

Veranda 2 ∙ 60 2 ∙ 7 

Köök 1 ∙ 75 + 5 ∙ 20 1 ∙ 10 + 5 ∙ 4 

Trepp 2 ∙ 40 2 ∙ 4 

Koridor 4 ∙ 60 4 ∙ 7 

Vannituba 3 ∙ 50 3 ∙ 5,3 

Magamistuba 8 ∙ 40 + 1 ∙ 40 8 ∙ 4 + 1 ∙ 4 

Magamistuba 8 ∙ 40 + 1 ∙ 40 8 ∙ 4 + 1 ∙ 4 

Boileriruum 1 ∙ 60 1 ∙ 7 

Võimsus kokku 2435 288,9 

 

Kui arvestada, et kogu valgustuse kasutus oleks igapäevaselt näiteks üks tund, oleks igas 

tunnis elektrienergia tarbimine 2,435 kWh, mis moodustaks 888,775 kWh suuruse 

tarbimise aastas. Arvestades elektrienergia hinnaks 0,11 eurot kWh, oleks elektrienergiale 

kuluv summa 97,765 eurot. Kui asendada kõik hoones olevad valgustid LED–lampidega 
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nii, nagu tabelis 5.2. toodud, tuleks ühes tunnis elektrienergia kuluks 0,289 kWh. Selline 

tarbimine teeks aastas 105,485 kWh suuruse tarbimise, hinnaga 11,603 eurot, mis on 

praeguse lahendusega elektrienergiale kuluvast summast ligikaudu üheksa korda väiksem.  

 

Arvutuste kohaselt tuleks valgusallikate koguvõimsus kõikide valgusallikate asendamisel 

LED–lampidega märkimisväärselt väiksem ning see mõjutaks märgatavalt ka elektriarveid.  

 

 

5.4. Elektrienergia päikesepaneelidega 

 

Hoone elektrienergiaga varustamiseks tehti arvutus juhul, kui elektri tootmiseks kasutataks 

päikesepaneele. Arvutamisel arvestati kadusid tootmisel, mis tähendab seda, et võrku jõuab 

vähem elektrienergiat, kui seda päikesepaneelide poolt toodetakse. Kadudeks oleks näiteks 

7,5% kadu temperatuuri ja vähese kiirgustugevuse tõttu, arvestades kohalikku 

temperatuuri, 3,2% päikesepaneelide peegelduskadu, 14,0% kaablite, inverterite ja muude 

osade kadu ning 23% fotoelementide kadu [28]. 

 

Arvutamisel kasutati PVGIS kalkulaatorit, päikesepaneelide tüübiks valiti ränikristallist 

fotoelementidega päikesepaneelid, mis asetseksid 35 kraadise nurga all. Arvutamisel 

selgus, et vaja oleks vähemalt 8 kW eraldiseisvat päikesepaneelide süsteemi, mis annaks 

kadusid arvestades aastaseks kogutoodanguks 6637 kWh elektrienergiat (tabel 5.3.). Sellise 

toodangu juures suudaks antud süsteem hoone aastase energiatarbimise täita. Nagu 

eelnevalt arvutatud, kulub 6559 kWh elektri peale aastas 721,49 eurot. 8 kW 

päikesepaneelide süsteemi hinnaks võetakse ligikaudu 11000 eurot [29]. Arvestades, et 

päikesepaneelid tagaks kogu tarbimise, siis tuleks päikesepaneelide tasuvusajaks veidi 

enam kui 15 aastat. Kuna päikesepaneelide tootlikus peale 10 aastat langeb 90% peale, siis 

suureneks tasuvusaeg veelgi [28]. 
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Tabel 5.3. Hinnanguline elektrienergia toodang 8 kW päikesepaneelide süsteemiga [28] 

Kuu 

Keskmine elektritoodang 

päevas 

kWh 

Keskmine elektritoodang 

kuus 

kWh 

Jaanuar 4,28 133 

Veebruar 9,90 277 

Märts 20,60 639 

Aprill 29,00 870 

Mai 31,80 987 

Juuni 31,10 932 

Juuli 29,20 906 

August 26,20 811 

September 18,80 564 

Oktoober 9,72 301 

November 4,24 127 

Detsember 2,91 90 

 

Käesoleva töö autori arvates ei oleks praeguseid päikesepaneelide turuhindu ning antud 

päikesepaneelide tasuvusaega arvestades taolise süsteemi paigaldamine antud olukorras 

mõistlik. Küll võiks uuritava objekti kohta teha uued arvutused ning analüüsid näiteks viie 

kuni kümne aasta pärast, kui päikesepaneelid on loodetavasti rohkem arenenud ning 

odavama turuhinnaga. Võimalused päikesepaneelide integreeritud või vabaltseisva 

süsteemi paigaldamiseks on olemas kuna hoonel jagub vaba katusepinda ning hoone 

ümbruses on piisavalt vaba maad. Lähtudes punktis 2.3.4. analüüsitud artiklist [19] võib 

järeldada, et põhjamaistes tingimustes on võimalik päikesepaneelide abil saavutada isegi 

netonullenergiahoonele sätestatud nõuded.  
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KOKKUVÕTE 

 

Kodumajapidamised moodustavad suure osa energia tarbimisest, moodustades 2010. aasta 

seisuga maailmas 27% kogu maailma energiatarbimisest, Euroopa Liidus 27% kogu 

Euroopa Liidu energiatarbimisest ning  Eestis 35% kogu Eesti energiatarbimisest. See on 

märkimisväärne osa ning võiks olla väikesma osakaaluga.  

 

Selleks, et energiatarbimist maailmas vähendada, peaks energiatõhusaid pereelamuid 

olema rohkem. Energiatõhusate ehitiste uurimisel selgus, et hea energiaklass ei tähenda 

alati energiatõhusat hoonet. Näiteks võib hoone saada passiivmaja sertifikaadi, täites 

ruutmeetri kohta sätestatud nõudeid, kuigi samas ei pruugi hoone ise olla energiasäästlik, 

vaid lihtsalt suure pindalaga, mistõttu on antud nõudeid kergem saavutada. Tarbija 

seisukohast on parimaks energiatõhusa hoone liigiks nullenergiahoone, mis tähendab, et 

tarbitakse nii palju energiat kui toodetakse. Norras tehtud uuringus selgus, et 

nullenergiahoone nõuete saavutamine põhjamaistes tingimustes on võimalik. Suur samm 

energiatõhususe parandamiseks on tehtud Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiviga, mis 

sätestab, et 2020. aastaks peab kogu Euroopa Liidu energiatarbimisest 20% olema toodetud 

taastuvatest energiaallikatest ning samaks aastaks oleksid kõik uued ehitised vähemalt 

liginullenergiahooned.  

 

Vaadeldud pereelamu analüüsil selgus, et hoone välisseinte soojusläbivus on 0,162 
W

m2∙K
 

ning see vastab hetkel kehtiva energiatõhususe miinimumnõuetele. Samas ei ole uuritud 

pereelamu väga energiatõhus, mida näitab arvutamise teel saadud energiatõhususarv, mis 

hõlmab antud hoone puhul elektri- ning soojusenergia tarbimist ning on 191,53 kWh 

ruutmeetri kohta aastas. Leitud tulemus liigitab pereeamu energiaklassi D. Võrdluseks võib 

tuua, et uute ehitavate väikeelamute energiatõhususarv ei tohi ületada 160 kWh ruutmeetri 

kohta aastas.  

 

Töö autor leiab, et uuritavas pereelamus peaks energiasäästu peale rohkem rõhku panema. 

Kõige lihtsamaks energiasäästu võimaluseks on vähendada standby tarbijate hulka. 

Järgmiseks sammuks võiks olla praeguse valgustuslahenduse asendamine säästlikumate 
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LED-lampide vastu. Lampide välja vahetamine oleks küll kulukas, kuid energiasääst oleks 

märkimisväärne. Maasoojuspumba kohta tehtud analüüsis selgub, et antud hoonele ei ole 

mõistlik maasoojuspumpa paigaldada kuna paigalduskulud oleksid liiga suured. Küll 

tasuks ära see, kui maasoojuspump oleks paigaldatud hoone ehitamisel. Kasu tuleks 

elektrienergia arvelt, mis kulub sooja vee tootmiseks ning põrandakütetele. Hoone 

elektrienergiaga varustamiseks oleks vaja paigaldada 8 kW päikesepaneelide süsteem, 

mille tasuvusaeg tuleks uuritava pereelamu puhul ligikaudu 15 aastat. 
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ANALYSIS OF ENERGY USAGE IN RESIDENTIAL 

BUILDING 

SUMMARY 

 

Household formed a major part of consumption in 2010, making up for 27% of the total 

world energy consumption, 27% of total European Union energy consumption in the 

European Union and 35% of the total Estonian energy consumption in Estonia. This is a 

significant share, which should be reduced. 

 

In order to reduce world energy consumption, more energy efficient residential buildings 

should be used. While researching energy efficient buildings it appeared that good energy 

class does not always mean that a house is energy efficient. For example, a building can 

receive a passive house certificate by meeting the requirements for square meter although 

it may not be energy efficient but have a large area, which makes it easier to meet the 

requirements. From the consumer perspective, the best type of energy efficient house is the 

zero-energy building, which means that consumption and production are equal. A 

Norwegian study showed that zero-energy building requirements can be met in Nordic 

conditions. A big step has been made for improving energy efficiency with the European 

Parliament and Council Directive, which states that by the year 2020 20% of European 

Union energy consumption must be produced from renewable energy sources and by the 

same year all the new buildings must be at least nearly zero-energy buildings. 

 

An analysis of the observed residential building revealed that the exterior walls’ thermal 

permeability is 0.162 
W

m2∙K
 , which corresponds to the current energy efficiency minimum 

requirements. However, the observed residential building is not energy efficient, which is 

shown by the calculation of the energy performance including the building’s electrical and 

thermal energy consumption and is 191.53 kWh per square meter per year. The found 

result classifies the residential building into energy class D. For comparison, the energy 

performance of new small residential buildings should not exceed 160 kWh per square 

meter per year. 
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The author believes that the observed residential building should pay more attention to 

energy saving. The easiest way is to reduce the amount of standby power consumers. The 

next step could be the replacement of the current lightning solution for more sustainable 

LED-lamps. Lamp replacement could be expensive but the energy saving would be 

significant. The analysis of geothermal heat pump shows that it is not practical to install a 

geothermal heat pump in the house in question because of the high installation costs. 

However, a geothermal heat pump will pay off if it has been installed under construction. 

The benefit comes from the electricity, which goes for producing hot water and heating the 

floor. To supply the energy consumption, the building would need to install an 8 kW solar 

panel system, which profitability for the observed building is approximately 15 years. 

 

  



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 

  



41 

 

Lisa 1. Hoone esimese korruse asendiplaan 
 

 

  



42 

 

Lisa 2. Hoone teise korruse asendiplaan 
 

 

  



43 

 

Lisa 3. Energiamõõtja Profitec KD 202 
 

 

 

 



44 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks (avaldamise tähtajatu piirang) ning juhendaja(te) 

kinnitus töö kaitsmisele lubamise kohta  

 

 

 

Mina, Henri Tamm,  

sünniaeg 1992,  

1) annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö „Pereelamu 

energiakasutuse analüüs“, mille juhendaja(d) on Tõnis Peets, salvestamiseks säilitamise 

eesmärgil, sh digitaalarhiivis DSpace säilitamise eesmärgil, kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja 

lõppemiseni;  

2) olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3) kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

Lõputöö autor ______________________________  

(allkiri)  

Tartu, 21.05.2015  

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta.  

Luban lõputöö kaitsmisele.  

 

_______________________________________  _____________________  

(juhendaja nimi ja allkiri)     (kuupäev)  

 

 

_______________________________________  _____________________  

(juhendaja nimi ja allkiri)    (kuupäev) 


